
 

 
TP. Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 08 năm 2019 

 

   THÔNG BÁO 
 

Chương Trình Chăm Sóc Khách Hàng Tháng 9/2019 

Kính gửi : Quý Nhà Thuốc 
        

Công ty TNHH TM Thành Kim Sơn, nhà phân phối chính thức sản phẩm Dụng cụ Thử 

Thai Quickstick do Công ty PHAMATECH – Hoa Kỳ sản xuất, trân trọng thông báo 

chương trình chăm sóc khách hàng tháng 9 như sau: 

1. Quà tặng: 

 

     100     x   3 THÁNG 

QUICKSTICK/ THÁNG 

 
1 Vali 20” 

Phamatech cao cấp 

(Trị giá 4.000.000 đ) 

 

 

 

     100     x   5 THÁNG 

QUICKSTICK/ THÁNG 

 

 
 

1 Vali 28” 

Phamatech cao cấp 

(Trị giá 6.000.000 đ) 

 

 

 

      

     100 / 3 THÁNG 

     QUICKSTICK 

     MIDSTREAM 

 

 

 

 

 

 
 

1 Vali 28” 

Phamatech cao cấp 

(Trị giá 6.000.000 đ) 

 

 Trong tháng 9, quý khách hàng đăng ký qua APP Thành Kim 

Sơn của QuickStick để được giảm thêm 2% bằng tiền mặt. 
   

     

 

 

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN 

CÔNG TY TNHH TM THÀNH KIM SƠN 

Địa chỉ: 288B11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8,Q.3,TP.HCM 

Điện thoại: (028) 38204875 / Fax: (028) 38204876 



 

 

 

Vali Phamatech cao cấp - Khung nhôm - chịu lực va đập mạnh, không zipper, cực kỳ an 

toàn với các khóa số TSA chống trộm. Chất liệu PC cao cấp chống trầy xước, chống thấm 

nước, độ đàn hồi cực cao. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại. 

2. Thời gian đăng ký: từ 01/09/2019 đến 22/09/2019. 

3. Thời gian thực hiện: theo quy định từng sản phẩm. 

4. Quy định: 

1. Để tham gia “Chương trình chăm sóc nhà thuốc”, xin vui lòng điền vào 

“Phiếu đăng ký Tham gia Chương trình” trong thời gian quy định. 

2. Khách hàng vui lòng mua hàng theo đúng quy định số lượng và thời 

gian. 

5. Những trường hợp không đúng quy định không được giải quyết tặng quà: 

 Không lấy đủ 100 QuickStick mỗi tháng. 

 Không lấy liên tục mỗi tháng theo thời gian quy định. 

 

Lưu ý: Số lượng quà tặng có giới hạn. Quý nhà thuốc 

xin đăng ký sớm để được tặng quà. 
 

Rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Nhà Thuốc.  

    Trân trọng. 

 

 

 

                           CÔNG TY TNHH TM THÀNH KIM SƠN 


